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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΘΣ ΧΘΣΘΣΤΜΘΜΑΤΟΣ  ΧΕΣΑΙΑΣ ΗΩΝΘΣ ΤΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΤΘΣ Δ.Κ.  ΘΑΣΟΥ ΔΘΜΟΥ   ΘΑΣΟΥ Ρ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΑΚΘΣ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΙΔΥΣΘ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ,  ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΘ ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟΥ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΡΑΑΧΩΘΣΙΟΥΧΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4146/2013ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 

ΑΝΕΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΙΝΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΘΑΣΟΥ 

Σο Δθμοτικό  Λιμενικό Σαμείο Κάςου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεφει ςτθ  τθσ δθμοτικισ ενότθτασ 

Κάςου, του Διμου Κάςου , τθσ Περιφερειακισ ενότθτασ Καβάλασ ωσ  φορζασ 

διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ Χερςαίασ και Καλάςςιασ Ηϊνθσ του Λιμζνα Κάςου. 

Ζχοντασ υπόψη: 

      1. Σισ διατάξεισ του Β.Δ. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Αϋ) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων περί 

Λιμενικϊν  Σαμείων» 

      2.  Σισ διατάξεισ του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Αϋ) «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ  διατάξεισ» 

εξαιρουμζνου του άρκρου 24. 

      3.  Σισ διατάξεισ του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Αϋ) «Ρφκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ 

Τπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ» 

4 Σισ διατάξεισ του Ν 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Αϋ) «Ναυτικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ, 

κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του 

Τπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ» 

5. Σθν αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκφκλιο του Τπουργείου Ανάπτυξθσ-

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ 

6. Σθν αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκφκλιο του Τπουργείου Ανάπτυξθσ-

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ 

7. Σισ διατάξεισ του Ε’ Κεφαλαίου του Ν 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α’) για τθ «Διαμόρφωςθ 

Φιλικοφ Αναπτυξιακοφ Περιβάλλοντοσ για τισ τρατθγικζσ και Λδιωτικζσ Επενδφςεισ 

και άλλεσ διατάξεισ» 



8. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 715 τθσ 21.8./10.9.1979 (ΦΕΚ 212 Αϋ) «Περί τρόπου ενεργείασ 

υπό των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμθκειϊν, μιςκϊςεων 

και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν 

πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν»   

9. Σθν με αρικ. 113/1990 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ  

10. Σο από 22/01/2016 αρ. πρωτ. 775  ζγγραφο του Διμου Κάςου  περί προτεινόμενων 

μελϊν για τθν ςφςταςθ τθσ επιτροπισ του ΠΔ.715/79 

11. Σθν εγκφκλιο του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου με Αρ. Πρωτ. 8112.6/03/14-

5/2/2014 ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η. 

12. Σθν τροποιθτικι εγκφκλιο του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου με Αρικ. Πρωτ.: 

8220/34/14 - 19/2/14 και ΑΔΑ  ΒΙΕΒΟΠ-4ΤΗ. 

13. Σθν  αρικ. 29/2016  απόφαςθ του  Δ.Λ.Σ.Κ  ςχετικι με τθν διενζργεια   διαγωνιςμοφ   

και τθν  εγκριςθ τθσ  διακιρυξθσ  των όρων για  τθν παραχϊρθςθ τμιματοσ   

χερςαίου  χϊρου  για δθμιουργία  υδατοδρομίου εντόσ  χερςαίασ  ηϊνθσ λιμζνα  του 

Δθμοτικοφ Λιμενικοφ ΣΑΜΕΜΟΤ Κάςου  

 

 

 

ΔΙΑΚΘΥΣΣΕΙ 

ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑ ΔΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΑΔΕΙΑΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΘΣΘΣ, ΜΕΘ’ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΩΝ, ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΕΣΑΙΑΣ 

ΗΩΝΘΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΡΟ ΤΘΝ 

ΙΔΥΣΘ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ, ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΡΑΑΧΩΘΣΙΟΥΧΟ, ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΔΘΜΟΤΙΚΟ   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΘΑΣΟΥ 

 

Α. ΡΕΙΓΑΦΘ  ΡΑΑΧΩΟΥΜΕΝΟΥ  ΧΩΟΥ – ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΕΣΑΙΑΣ ΗΩΝΘΣ ΛΙΜΕΝΑ  - 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 Σο τμιμα  προσ παραχϊρθςθ περιγράφεται ωσ ακολοφκωσ : 

 

 τμιμα Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνοσ ζκταςθσ ζωσ 109,34τ.μ (εκατόν εννζα      
τετραγωνικά μζτρα  και τριάντα τζςςερα εκατοςτά και) κείμενου , κείμενου επί του 
ανατολικοφ  άκρου του  παλαιοφ εμπορικοφ προβλιτα του Λιμζνα  Κάςου  όπωσ 
αυτό εμφαίνεται ςτο τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματοφχου Πολιτικοφ (ι 
Σοπογράφου) Μθχανικοφ κ. Κρίκθ τυλιανοφ  και περιγράφεται από τα γράμματα Α, 
Β, Γ, Δ, ,Ε…Κ, Α και το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ υπ’ αρικμ. 29/2016  
Απόφαςθσ του Δ.. του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου (ΔΛΣ) Κάςου , το οποίο 
παραχωρείται για τθν χωροκζτθςθ – ίδρυςθ – λειτουργία – εκμετάλλευςθ  
εγκατάςταςθσ   υδατοδρομίου , με   ενζργειεσ  και δαπάνθ   του  παραχωρθςιοφχου 
Σο ελάχιςτο αντάλλαγμα ορίηεται ςτο ποςό των δζκα ευρϊ (20,00€) ανά m2 και ανά 
ζτοσ, πλζον των νόμιμων κρατιςεων 

).Σο τμιμα αυτό το οποίο ευρίςκεται εντόσ τθσ Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα Κάςου  

(αρικ. Απόφαςθσ  182972/29-07-1952  του  Τπουργείου Δθμοςίων Ζργων), θα 

παραχωρθκεί αποκλειςτικά   και μόνο  για  τθν ίδρυςθ , καταςκευι  οργάνωςθ, 

λειτουργία   και  εκμετάλλευςθ  εγκαταςτάςεων  υδατοδρομίων  

(παραχωρθςιοφχοσ). 



  Κατ  εξαίρεςθ  και αποκλειςτικά  και μόνο  με ρθτι  ζγγραφθ  ςυναίνεςθ  τθσ  

παραχωριςαςασ  αρχισ  Δθμοτικό Λιμενικό Σμαείο Κάςου  και με  τουσ  

υποδειχκζντεσ   από αυτιν  όρουσ και   προυποκζςεισ , μπορεί  να επιτρζπεται   

κατά  περίπτωςθ  θ εκμιςκωςθ  θ υπεκμίςκωςθ  μζροσ  θ τμιματοσ  προσ τρίτουσ. 

 

 

Β.   ΧΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΕΙΑ 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ των παραπάνω χϊρων ορίηεται ςε δζκα ζτθ με 

δικαίωμα παράταςθσ για δυο ακόμθ ζτθ  (10+2) ζτθ, αρχόμενθ από τθν θμερομθνία 

ςφναψθσ τθσ παραχϊρθςθσ. 

Γ. ΚΑΤΑΒΟΛΘ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ 
 

1. Σο αντάλλαγμα όπωσ αυτό κα διαμορφωκεί μετά το πζρασ τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, κα καταβλθκεί από τον παραχωρθςιοφχο προκαταβολικά, για το 1ο ζτοσ τθσ 
παραχϊρθςθσ, αμζςωσ μετά τθν ζκδοςθ  άδειασ  λειτουργίασ  υδατοδρομίου  από τθν 
αρμόδια αρχι , όπωσ προβλζπεται  από τισ  διατάξεισ  του Ν.4146/2013. Για κάκε επόμενο 
ζτοσ τθσ παραχϊρθςθσ, το αντάλλαγμα κα καταβάλλεται εντόσ δζκα εργαςίμων θμερϊν 
από τθν ςυμπλιρωςθ ζκαςτου ζτουσ παραχϊρθςθσ. Θ καταβολι κα γίνεται με κατάκεςθ 
ςτον Σραπεηικό λογαριαςμό  ΛΒΑΝ   GR  4901409340934002001000135 που διατθρεί 
τοΔθμοτικό  Λ.Σ.Κάςου  ςτθν ALPHA  BANK. 
 
2. Οι καταβολζσ κα γίνονται τοισ απολφτου μετρθτοίσ. Αποκλείεται θ καταβολι 
ανταλλάγματοσ με άλλον τρόπο. 
 
3. Θ καταβολι του ανταλλάγματοσ κα αποδεικνφεται από το ςχετικό κατακετιριο Σραπζηθσ, 
αποκλειόμενου κάκε άλλου μζςου απόδειξθσ. 
 
4. Ο παραχωρθςιοφχοσ δεν δικαιοφται μείωςθ του ανταλλάγματοσ από τθσ απόφαςθσ 
παραχϊρθςθσ και εφεξισ. 

 
 
 
 
 

Δ. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Χρόνοσ & Τόποσ διεξαγωγήσ διαγωνιςμοφ 

Θ δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςτα γραφεία του  Λιμενικοφ Σαμείου Κάςου(KAΛΟΓΕΡΛΚΟ)  τθν  

Τετάρτη    23   Μαρτίου  2016 και ϊρα 11.00 ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του άρκρου 

26 του πδ/τοσ 715/1979. 

2. Προι Συμμετοχήσ Ενδιαφερομζνων 

(α). Μζχρι τθσ προςδιοριςκείςασ ωσ άνω θμζρασ και το αργότερο ζωσ τισ 10.59 π.μ., οι 
ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν ςτα γραφεία του  Λιμενικοφ Σαμείου 
Κάςου,(ΚΑΛΟΓΕΡΛΚΟ) ςε κλειςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ,«ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΙ 
ΣΟΝ ΠΛΕΛΟΔΟΣΛΚΟ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΘΘ  ΣΜΘΜΑΣΟ  ΧΕΡΑΛΑ ΗΩΝΘ ΣΟΤ 
ΛΛΜΕΝΑ Καςου  ΓΛΑ ΣΘΝ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ ΤΔΑΣΟΔΡΟΜΛΟΤ»,  με τθν παρζλευςθ τθσ οποίασ 
καμία προςφορά δεν κα γίνεται δεκτι: 
 



i. Ενυπόγραφθ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον πλειοδοτικό διαγωνιςμό, ςτθν οποία υποχρεωτικϊσ 
κα αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του ενδιαφερομζνου (όνομα και επίκετο, πατρϊνυμο, 
μθτρϊνυμο, ΑΔΣ, ΑΦΜ, επάγγελμα, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. ε περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο, εταιρικι επωνυμία, 
διακριτικόσ τίτλοσ, ςκοπόσ, ονοματεπϊνυμο νομίμου εκπροςϊπου, ζδρα, ΑΦΜ, τθλζφωνο, 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ) κακϊσ επίςθσ και ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των 
όρων τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα. ε περίπτωςθ 
που ο ενδιαφερόμενοσ είναι νομικό πρόςωπο, θ αίτθςθ υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόςωπο τθσ εταιρίασ και υποχρεωτικϊσ ςυνοδεφεται από απόφαςθ του ςυλλογικοφ του 
οργάνου ςτθν οποία δθλϊνεται το ενδιαφζρον ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό και θ 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςθσ. 
ii. Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, το καταςτατικό αυτοφ, ΦΕΚ ςφςταςθσ και 
τελευταίασ εκπροςϊπθςθσ ι εφόςον πρόκειται για προςωπικζσ εταιρίεσ, τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά από το πρωτοδικείο τθσ ζδρασ, κακϊσ και πρακτικό εξουςιοδότθςθσ του 
ςυλλογικοφ του οργάνου προσ το πρόςωπο που υπογράφει τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, τισ 
προςκομιηόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και παρίςταται κατά το ςτάδιο των προςφορϊν. 
iii. Πρόςφατα πιςτοποιθτικά (εκδοκζντα τουλάχιςτον προ δεκαπενκθμζρου από τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ) από τισ αρμόδιεσ αρχζσ: περί μθ πτϊχευςθσ, περί μθ κζςθσ ςε 
εκκακάριςθ, περί μθ υποβολισ αίτθςθσ για κζςθ ςε αναγκαςτικι εκκακάριςθ, περί μθ 
λφςθσ και περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για λφςθ, περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για πτϊχευςθ – 
διλωςθ παφςθσ πλθρωμϊν, περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για ςυνδιαλλαγι και περί μθ 
υπαγωγισ ςε ςυνδιαλλαγι. τθν περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, όπου ο Νόμοσ δεν 
προβλζπει τθν ζκδοςθ αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ, προςκομίηεται άπαξ, βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. περί μθ διακοπισ εργαςιϊν. 
iv. Πρόςφατθ Φορολογικι και Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, ζκδοςθσ τουλάχιςτον προ 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ. 
v. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου, και ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, αντίγραφο ποινικοφ 
μθτρϊου του νομίμου εκπροςϊπου 

vi. Τπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ ωσ προσ το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν οποία κα 

δθλϊνεται ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ των ζργων υποδομισ κακϊσ και θ 

ειδικότερθ επιδιωκόμενθ χριςθ των επιμζρουσ παραχωροφμενων  χϊρων- τμθμάτων.  

vii.Γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων υπζρ 

του ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ για ποςό 

ίςο προσ το προτεινόμενο ελάχιςτο  διμθνιαίο αντάλλαγμα του προσ παραχϊρθςθ 

τμιματοσ.  

viii. Ζγγραφθ προςφορά ίςθ τουλάχιςτον με το προτεινόμενο ελάχιςτο ετιςιο αντάλλαγμα 

του προσ παραχϊρθςθ τμιματοσ  επί ποινι αποκλειςμοφ, επί τθσ οποίασ απαραιτιτωσ 

αναγράφεται ότι ο προςφζρων ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τουσ 

οποίουσ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ. 

(β). Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ τθν θμζρα και ςτον τόπο του διαγωνιςμοφ, και ϊρα 11.00, 

ανοίγει δθμοςίωσ τουσ φακζλουσ με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ελζγχει τθν τυπικι 

πλθρότθτα αυτϊν. το άνοιγμα των φακζλων δφναται να παρίςτανται μόνο όςοι ζχουν 

υποβάλει φάκελο ςυμμετοχισ. Εφόςον διαπιςτωκεί θ τυπικι πλθρότθτα των 

υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν, ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ανακοινϊνει τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ υποβολισ των προςφορϊν.  

(γ). Εφόςον θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ διαπιςτϊςει ότι ελλείπει κάποιο εκ των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. α του παρόντοσ άρκρου ανακοινϊνει τοφτο προσ τον 
ενδιαφερόμενο και ςυντάςςει αιτιολογθμζνο πρακτικό αποκλειςμοφ. Θ διαδικαςία 
υποβολισ προςφορϊν ςυνεχίηει με τουσ λοιποφσ. 



(δ). Κατά του πρακτικοφ αποκλειςμοφ και το αργότερο εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν 
από τθ λιξθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δφναται να υποβλθκεί εγγράφωσ ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ ζνςταςθ, επί τθσ οποίασ θ Επιτροπι αποφαίνεται οριςτικϊσ, εντόσ είκοςι 
τεςςάρων (24) ωρϊν από τθν υποβολι τθσ. ε περίπτωςθ όπου θ ζνςταςθ γίνει δεκτι, θ 
διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν επαναλαμβάνεται το αργότερο εντόσ τεςςάρων (4) 
εργαςίμων θμερϊν, μεταξφ των αρχικϊν ςυμμετεχόντων και εκείνου του οποίου θ ζνςταςθ 
ζγινε δεκτι, κατόπιν πρόςκλθςθσ αυτϊν από τθν Επιτροπι με παν πρόςφορο τρόπο. 
 

3.  Ρροςφορζσ 

(α). Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου περί τθσ τυπικισ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν 

των ςυμμετεχόντων, ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ανακοινϊνει τθν προςφορά εκάςτου. 

(β). Οι προςφορζσ εγγράφονται ςτο πρακτικό διενζργειασ διαγωνιςμοφ και ςτον πίνακα του 

διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ, υπογράφεται και από τουσ πλειοδότεσ. 

(γ). Κατά τθσ νομιμότθτασ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ και κατά τθ διάρκεια αυτοφ, 
δφναται να υποβλθκεί εγγράφωσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ζνςταςθ, επί τθσ οποίασ θ 
Επιτροπι, αφοφ διακόψει προςωρινϊσ τον διαγωνιςμό, αποφαίνεται αμζςωσ και οριςτικϊσ. 
Μετά τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, ο διαγωνιςμόσ ςυνεχίηεται κανονικά ζωσ τθν ανάδειξθ  
πλειοδότθ. 
 

Ε. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ, θ Επιτροπι διενεργείασ τοφτου, ςυντάςςει πρακτικό 
προτείνοντασ αιτιολογθμζνα ςτθ διοίκθςθ του  ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  
τθν παραχϊρθςθ ι τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ.  
 
2. Σο ανωτζρω πρακτικό μετά του πίνακα του διαγωνιςμοφ υποβάλλεται ςτθ διοίκθςθ του 
ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  , το οποίο αποφαςίηει περί κατακυρϊςεωσ του 
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ εντόσ δζκα πζντε θμερϊν, εκτόσ εάν εξ ειδικϊν λόγων 
επιβάλλεται θ αναβολι λιψθσ απόφαςθσ αποφάςεωσ επί εφλογο χρονικό διάςτθμα. 
 
3. Θ διοίκθςθ του ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  , με αιτιολογθμζνθ απόφαςι 
τθσ, δφναται να μθν αποδεχκεί το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ αν ικελε κρίνει αςφμφορο 
τοφτον ι και να αποφαςίςει υπζρ τθσ κατακφρωςθσ επ` ονόματι ουχί του τελευταίου 
πλειοδότθ ι και να ακυρϊςει τον διενεργθκζντα διαγωνιςμό. ε κάκε μία από τισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, ουδζν δικαίωμα αποηθμίωςθσ δθμιουργείται υπζρ του τελευταίου 
πλειοδότθ.  
 
4. τθν περίπτωςθ όπου δφο ι περιςςότεροι προςζφεραν το αυτό αντάλλαγμα, το ανωτζρω 
αρμόδιο όργανον, αποφαςίηει αιτιολογθμζνα τθν κατακφρωςθ ςτον ςυγκεντρϊνοντα 
πλείονα ουςιαςτικά προςόντα, αν δε παρουςιάηουν τα αυτά ουςιαςτικά προςόντα, θ 
κατακφρωςθ ενεργείται διά κλθρϊςεωσ  ενεργουμζνθσ υπό τοφτου εν δθμοςία ςυνεδρίαςθ. 
ε κάκε μία από τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ουδζν δικαίωμα αποηθμίωςθσ δθμιουργείται υπζρ 
των μθ προκρικζντων.  
 
5. ε περίπτωςθ όπου θ διοίκθςθ του ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  κεωριςει 
αςφμφορο το επιτευχκζν αποτζλεςμα ι ουδείσ  προςιλκε κατά τον διενεργθκζντα 
διαγωνιςμό, ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται.  
 
6. Εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτον 
προκρικζντα πλειοδότθ, επιςτρζφονται άπαςεσ οι εγγυιςεισ ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ. 



Θ καταβλθκείςα από τον προκρικζντα πλειοδότθ εγγφθςθ διατθρείται ζωσ τθ λιξθ τθσ 
παραχϊρθςθσ. 
 
7. Μετά τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ από τθν αποκεντρωμζνθ 
διοίκθςθ, και το αργότερο εντόσ  είκοςι  πζντε (25) θμερϊν από τθν ζγκριςθ αυτι, καλείται 
ο προκρικείσ πλειοδότθσ, να προςζλκει για τθν υπογραφι πρωτοκόλλου παράδοςθσ του 
προσ παραχϊρθςθ τμιματοσ.  
 
8. Εάν ο προκρικείσ πλειοδότθσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, εντόσ 
τθσ κατά τθν παράγραφο  7 του παρόντοσ άρκρου προκεςμίασ, θ διοίκθςθ του ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 
ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  κθρφςςει αυτόν ζκπτωτο, καταπιπτοφςθσ υπζρ του 
ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυιςεωσ. Θ διοίκθςθ του 
ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  δφναται να ςυνάψει νζα παραχϊρθςθ και άνευ 
διαγωνιςμοφ ςε βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ, ο οποίοσ υποχρεοφται ςε πλθρωμι τθσ 
τυχόν επί ζλαττον διαφοράσ του ανταλλάγματοσ μζχρι λιξθσ του οριςκζντοσ ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ χρόνου παραχϊρθςθσ και ςτθν ανόρκωςθ τθσ, κατά τθσ περιςτάςεισ 
προξενθκείςασ ςτο ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  ηθμίασ, από τθν ακζτθςθ τθσ 
υποχρζωςθσ του. Οι κατά το προθγοφμενο εδάφιο υποχρεϊςεισ του αναδειχκζντοσ 
πλειοδότθ βεβαιοφνται διά καταλογιςμοφ, ενεργοφμενου με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
διοίκθςθσ του ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  , το δε καταλογιηόμενο ποςό, 
ειςπράττεται κατά τθν διαδικαςία είςπραξθσ των Δθμοςίων Εςόδων.  

 
ΣΤ. ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ 

 
1. Θ δαπάνθ για τθν  ίδρυςθ, αδειοδότθςθ, καταςκευι, λειτουργία και 

εκμετάλλευςθ  υδατοδρομίου ςτον παραχωροφμεno χϊρο Λιμζνα ευκφνθσ του 
ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  βαρφνει αποκλειςτικά τον 
παραχωρθςιοφχο. 

 
2. Σο ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  δεν ευκφνεται ζναντι του 

παραχωρθςιοφχου για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία ευρίςκονται τα  
παραχωροφμενο τμιμα και του  οποίου οφείλει να λάβει γνϊςθ προ τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτον παρόντα διαγωνιςμό και δεν υποχρεοφται εκ του λόγου τοφτου, ςε 
επιςτροφι ι μείωςθ του ανταλλάγματοσ οφτε ςε λφςθ τθσ παραχϊρθςθσ.  

 
3. Σο ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  δεν υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ 

του παραχωρθςιοφχου ςτον παραχωροφμενο  χϊρο-τμιμα οφτε απαλλάςςεται 
οφτοσ τθσ πλθρωμισ, του ανταλλάγματοσ, εάν  δεν κάνει χριςθ αυτοφ, άνευ 
υπαιτιότθτασ του ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ.  Ομοίωσ ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΛΛΜΕΝΛΚΟ ΣΑΜΕΛΟ 
ΚΑΟΤ  δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρζωςθ οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ επί των 
παραχωροφμενου τμιματοσ και τυχόν εντόσ αυτϊν καταςκευϊν (ενδεικτικά και 
ουδόλωσ περιοριςτικά θλεκτροδότθςθ, υδροδότθςθ κλπ).Άπαςεσ οι υποχρεϊςεισ 
που κακίςτανται αναγκαίεσ θ εκπορεφονται από τθν χριςθ του παραχωροφμενου 
χϊρου -τμθμάτοσ επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον παραχωρθςιοφχο.        
 

4. Ο παραχωρθςιοφχοσ ουδεμία δφναται εκ τθσ τοιαφτθσ λφςθσ να αξιϊςει 
αποηθμίωςθ δικαιοφμενοσ μόνον ςτθν απαλλαγι ι ςτθν περίπτωςθ προκαταβολισ 
ςτθν ανάλθψθ του μθ δεδουλευμζνου ανταλλάγματοσ.  

 
5. Παν οικοδόμθμα, εγκατάςταςθ, παράπθγμα κ.λπ. γινόμενο από τον 

παραχωρθςιοφχο επί του παραχωρθμζνου χϊρου τμιματοσ, περιζρχεται ςτθν 



κυριότθτα του Δθμοςίου διαχειριηόμενο και εκμεταλλευόμενο υπό του  ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 
ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  μετά τθν λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ, άνευ αποηθμίωςθσ, 
μθ δυναμζνου του παραχωρθςιοφχου να αφαιρζςει τα προςτεκζντα 
καταςκευάςματα. 

 
6. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του παραχωροφμενου 

χϊρου - τμιματοσ, τισ υπζρ αυτοφ/ϊν τυχόν υφιςτάμενεσ δουλείεσ, τα όρια 
αυτοφ/ϊν και εν γζνει υποχρεοφται να διατθρεί ζκαςτο παραχωροφμενο χϊρο-
τμιμα ςε καλι κατάςταςθ, υποχρεοφμενοσ ςτισ αναγκαίεσ επιςκευζσ, μθ δυνάμενου 
ωςτόςο να επιφζρει αλλοιϊςεισ ςτα παραχωροφμενα, άνευ αδείασ του ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 
ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  οφτε να ενεργιςει επί αυτϊν μεταρρυκμίςεισ ι να 
χρθςιμοποιιςει αυτά για ςκοπό διάφορο του ςκοποφ τθσ παραχϊρθςθσ, που εν 
προκειμζνω ςυνίςταται ςτθν ίδρυςθ καταςκευι και λειτουργία υδατοδρομίου. 

7. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ καταςκευισ των 

ζργων του υδατοδρομίου εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που δθλϊνει ςτθν 

 υπεφκυνθ διλωςθ του (κεφ Δ άρκρο 2α περίπτωςθ viτθσ παροφςθσ) και 

αναλαμβάνει αποκλειςτικά και ρθτά τθν υποχρζωςθ να λάβει όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ, εγκρίςεισ και άδειεσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία 

προκειμζνου να εκδοκεί θ άδεια λειτουργίασ υδατοδρομίου. Ρθτά επιςθμαίνεται ότι 

αν κατά τθν διάρκεια τθσ ωσ άνω προβλεπόμενθσ αδειοδότθςθσ προκφψει κάποια 

αρνθτικι γνωμοδότθςθ/ζγκριςθ/άδεια βάςει τθσ οποίασ κακίςταται αδφνατθ θ 

ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ υδατοδρομίου θ απόφαςθ παραχϊρθςθσ παφει να ιςχφει 

και ο Παραχωρθςιοφχοσ απαλλάςςεται από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ ζναντι του 

Φορζα Διαχείριςθσ και Εκμετάλλευςθσ του Λιμζνα. 

8. τθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ όπου δεν ευκφνεται οπαραχωρθςιοφχοσ δφναται 
να αιτθκεί ευλόγου παράταςθσ χρόνου. ε περίπτωςθ που  παρζλκει άπρακτοκαι το 
χρονικό διάςτθμα τθσ αιτθκείςασ παράταςθσ το ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ 
ΚΑΟΤ  δφναται κατά τθν ανζλεγκτθ κρίςθ του να προβεί ςε μονομερι ανάκλθςθ τθσ 
παραχϊρθςθσ, να διατάξει τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ και να προβεί 
ςε παραχϊρθςθ του χϊρου-τμιματοσ  άνευ διαγωνιςμοφ ςε βάροσ του 
παραχωρθςιοφχου, ο οποίοσ κθρυςςόμενοσ ζκπτωτοσ, υποχρεοφται ςε πλθρωμι τθσ 
τυχόν επί ζλαττον διαφοράσ του ανταλλάγματοσ μζχρι λιξθσ του οριςκζντοσ ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ χρόνου παραχϊρθςθσ και ςτθν ανόρκωςθ τθσ, κατά τισ 
περιςτάςεισ προξενθκείςασ ςτο ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΛΛΜΕΝΛΚΟ ΣΑΜΕΛΟ ΚΑΟΤ ηθμίασ, από 
τθν ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ του. Οι κατά το προθγοφμενο εδάφιο υποχρεϊςεισ του 
παραχωρθςιοφχου βεβαιοφνται διά καταλογιςμοφ, ενεργουμζνου με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ του ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  , το δε 
καταλογιηόμενο ποςό, ειςπράττεται κατά τθν διαδικαςία είςπραξθσ των Δθμοςίων 
Εςόδων.  

 

9. Ο παραχωρθςιοφχοσ, επί παρανόμου διατάραξθσ ι αποβολισ αυτοφ εκ του 

παραχωροφμενου χϊρου -τμιματοσ, ζχει, κατά παντόσ τρίτου, άπαςεσ τισ αγωγζσ 

που ζχει και το ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΛΛΜΕΝΛΚΟ ΣΑΜΕΛΟ ΚΑΟΤ προσ προςταςία τθσ νομισ και 

κατοχισ τοφτου, υποχρεοφμενοσ άμα όπωσ αμελλθτί ειδοποιεί εγγράφωσ το 

ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΛΛΜΕΝΛΚΟ ΣΑΜΕΛΟ ΚΑΟΤ  , περί πάςθσ παρανόμου ενεργείασ τρίτου επί 

του παραχωροφμενου χϊρου.  

 

10. Κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων εν γζνει, οι υπεφκυνοι εκτζλεςθσ αυτϊν κα 
λαμβάνουν, κα εξαςφαλίηουν και κα διατθροφν τισ κατά περίπτωςθ απαιτοφμενεσ 



άδειεσ και εγκρίςεισ και ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία Λιμενικι Αρχι και τον Φορζα 
διοίκθςθσ  κα λαμβάνουν κάκε αναγκαίο μζτρο για τθν προςταςία και αςφάλεια των 
χρθςτϊν του Λιμζνα κακϊσ και των εργαηομζνων με τθν ςθματοδότθςθ αςφάλειασ 
των χϊρων των εργοταξίων και των προςβάςεων τουσ. 

 

11. Με τθν λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ ο παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

παραδϊςει το παραχωρθκζντα χϊρο – τμιμα ςτθν κατάςταςθ που τον παρζλαβε. ε 

περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων αυτϊν ευκφνεται ςε καταβολι αποηθμίωςθσ.ε 

περίπτωςθ που ο παραχωρθςιοφχοσ επιλζξει να μεταβιβάςει τθν άδεια λειτουργίασ 

του υδατοδρομίου θ να παραχϊρθςει τθν εκμετάλλευςθ αυτοφ εν όλω θ εν μζρει 

υποχρεοφται όπωσ απευκφνει κατά προτεραιότθτα ςχετικι εγγραφι πρόςκλθςθ 

ενδιαφζροντοσ προσ τοΔθμοτικό  Λιμενικό Σαμείο  Κάςου , το όποιο και προτιμάται 

ςε περίπτωςθ ιςόποςων προςφερόμενων ανταλλαγμάτων εκ μζρουσ 

τρίτων.Παράβαςθ του όρου αυτοφ επιφζρει αυτοδικαίωσ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

του παραχωρθςιοφχου υπζρ του ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΛΛΜΕΝΛΚΟΤ ΣΑΜΕΛΟΤ ΚΑΟΤ  . Εφόςον 

προκφψει νζοσ παραχωρθςιοφχοσ κα πρζπει να εκδοκεί νζα απόφαςθ παραχϊρθςθσ 

ςτο όνομά του με τουσ ίδιουσ όρουσ και αντάλλαγμα ίδιο ι περιςςότερο.  

 

12. ε περίπτωςθ που επιλεγεί τρίτοσ, ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να 

ςυμπεριλάβει ωσ όρο τθσ μεταβίβαςθσ θ τθσ παραχϊρθςθσ τθν υποχρεωτικι προσ το 

Δ.Λ.Σ Κάςου  καταβολι ιςόποςθσ εγγφθςθσ από τον τρίτο νζο αδειοφχο θ 

εκμεταλλευτι. Παράβαςθ του όρου τοφτου επιφζρει ομοίωσ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ ςε βάροσ του παραχωρθςιοφχου. 

 

13. Σο παραχωροφμενο δικαίωμα χριςθσ του χϊρου μπορεί να ανακλθκεί εκ μζρουσ 
του Δθμοςίου για λόγουσ Εκνικισ ανάγκθσ, άμυνασ και αςφάλειασ τθσ Χϊρασ. τθν 
περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται ο ενδιαφερόμενοσ να εγκαταλείψει τθν χριςθ του 
χϊρου μζςα ςε τακτι προκεςμία χωρίσ καμιά αξίωςθ από το Δθμόςιο ι τον φορζα 
διοίκθςθσ λιμζνα για αποηθμίωςθ. 

 
14. Θ παράβαςθ των διατάξεων του νόμου και θ παράβαςθ των όρων και 

περιοριςμϊν που ζχουν τεκεί ςτθν πράξθ παραχϊρθςθσ κακϊσ και θ μεταβολι του 
ςκοποφ ι τθσ χριςθσ τθσ παραχϊρθςθσ ι τθσ ζκταςθσ που ζχει παραχωρθκεί για 
χριςθ, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ ζκπτωςθ του παραχωρθςιοφχου αηθμίωσ για τον 
φορζα διοίκθςθσ λιμζνα, για τθν οποία εκδίδεται ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ, θ 
οποία κοινοποιείται ςε αυτόν, ςτθν οικεία Λιμενικι Αρχι και ςτθν Κτθματικι 
Τπθρεςία. 

15. Θ παροφςα Διακιρυξθ διζπεται από τισ διατάξεισ του πδ/τοσ 715/1979 και τισ 

ειδικότερεσ διατάξεισ που ιςχφουν για τα Λιμενικά Σαμεία και τισ διατάξεισ που 

διζπουν τισ Χερςαίεσ Ηϊνεσ Λιμζνων. Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ αυτισ 

επιτρζπεται θ υποβολι ζγγραφων ενςτάςεων ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ εντόσ είκοςι τεςςάρων ωρϊν από τθσ λιξθσ διενζργειασ αυτοφ. Επί των 

υποβαλλόμενων ενςτάςεων αποφαίνεται οριςτικϊσ θ Επιτροπι εντόσ τεςςάρων (4) 

εργαςίμων θμερϊν, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ, θ οποία δφναται να προςβλθκεί 

ςτα αρμόδια Διοικθτικά  δικαςτιρια.» 

 

                                                                        Ο  Πρόεδρος  τοσ  Δ.Σ. 

                                                                        Ιωάννοσ   Νικόλαος 


